
 
 
 

ПРАВИЛА 
ЗА РАБОТА НА ТРЕНЬОРСКИЯ СЪВЕТ КЪМ 

БФ ГРЕБАНЕ 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящият правилник има за цел да регламентира работата на ТС 

към БФ Гребане. 
 
2. Правилника е съобразен с Устава на федерацията, според който 

ТС се явява помощен орган на УС на БФГ. 
 

II. УЧАСТИЕ В ТРЕНЬОРСКИЯ СЪВЕТ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 

 
1. ТС е специализиран орган на БФГ, който подпомага УС на БФГ и 

има следните права: 
1.1. Прави предложения до УС по всякакви въпроси, касаещи 

тренировъчната и състезателната дейност по гребане на територията на 
България. Предложенията се внасят в УС от Председателя на ТС; 

1.2. Разглежда други въпроси и задачи, възложени от УС на БФГ. 
 
2. Членове на Треньорския съвет могат да бъдат представители на 

СК, който са действащи треньори. Председателите на СК предлагат 
писмено до БФГ, кой ще представлява техния клуб на заседанията на ТС за 
предстоящата спортно – състезателна година, в срок до  края на месец 
декември на предходната година. 

При промяна на представляващия, СК е длъжен писмено да уведоми 
БФГ. 

 
3. Представители на СК, който развиват всички възрастови групи 

имат право на  2/два/ гласа при вземане на решения, като се има предвид 
последния Държавен Шампионат. (По 4/четири/ състезателя по пол и 
възраст). 

 
4. ТС се събира на редовни заседания минимум 4 /четири/ пъти в 

годината. 
 
5. Извънредно заседание на ТС се свиква с решение на УС на БФГ, по 

предложение на Председателя на ТС, или по искане на 1/3 от членовете 
му. 



 
6. Заседанията на ТС са открити. Мнения и становища по дневния 

ред могат да изразяват всички присъстващи, а право на глас имат само 
редовните членове.  

 
7. Свикването на ТС и оповестяването на дневния ред се съобщават 

писмено от председателя на ТС на членовете му най- малко 5 /пет/ дни 
преди заседанието. Като се изпращат и материалите за съответния дневен 
ред. 

 
8. Заседанията се ръководят от Председателя на ТС или 

упълномощен от него или УС на БФГ, член на ТС. 
Заседанието на ТС се счита за редовно, ако присъстват 50%+1 от 

членовете. Тогава може да се взимат решения, оформени писмено с 
протокол. 

 
9. Заседанието започва с приемане на дневния ред и избор на 

протоколчик. 
 Решенията се вземат с обикновено мнозинство. 
 
10.  При невъзможност да присъства на дадено заседание, 

представителят на СК може да гласуване чрез директна конферентна 
връзка с членовете на ТС или предостави писмено становище по въпросите 
от дневния ред. Становището ще бъде зачетено като 1 или 2 гласа според 
правото на гласуване на дадения СК. 

 
11.  Решенията на ТС могат да се обжалват от всяко заинтересовано 

лице в 14- дневен срок пред УС на БФГ. 
 
12. За заседанията на ТС се води протокол, в който се вписват: дата, 

броят на присъстващите членове, дневен ред, обсъжданите въпроси и 
взетите решения. Задължително се вписват отрицателните вотове и 
мотивите за тях. 

12.1. Протоколът се подписва от председателстващия, присъстващите 
членове на ТС, членовете на конферентна връзка и членовете 
предоставили писмени становища и протоколчика на заседанието; 

12.2. Съдържанието на всеки протокол на ТС се разглежда на 
следващото заседание на УС на БФГ. 

 
13. ТС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, 

ако протоколът за взето решение бъде подписан без забележка и 
възражения от всички членове на ТС 

 
14. ТС може да вземе решение по електронен път при съгласуване, 

като в този случай взетото решение трябва да се впише в протокол или в 
протокола от следващо заседание, като бъде отбелязано, че е съгласувано 
по електронен път. 

 



15.  Членовете на ТС са длъжни да участват редовно в заседанията на 
ТС, да спазват етичните норми на поведение в заседанията и извън тях. 

 
III. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРЕНЬОРСКИЯ СЪВЕТ 

 
1. ТС избира председател измежду членовете си за срок от 2/две/ 

години. 
 
2. Председателят трябва да отговаря на изискванията на НАРЕДБА No 

2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно - 
педагогическите кадри. 

 
3. Изборът на Председател се извършва на първото заседание на ТС 

за годината. 
 
4. Председателя на ТС: 
4.1. Отговаря за дейността на ТС; 
4.2. Председателства заседанията на ТС; 
4.3. Внася в УС на БФГ предложенията на ТС; 
4.4. Участва в заседанията на УС на БФГ с право на съвещателен глас. 
 
5. Ако Председателят на ТС е възпрепятстван да изпълнява функциите 

си, упълномощава някого от членовете на ТС. 
 

IV. ПЪЛНОМОЩИЯ НА ТРЕНЬОРСКИЯ СЪВЕТ 
 
1. Обсъжда и предлага на УС на БФГ решения по въпроси от спортно- 

състезателен характер: участие в спортния календар за съответната 
година, контролни състезания за националния отбор, форми и методи за 
сформиране на националните гарнитури, спазване на етичните правила от 
треньори и състезатели. 

 
2. ТС обсъжда предложената от главния треньор и ръководството на 

националните отбори план – програма за подготовка на националния отбор 
за съответната година,  и дава становище по нея към УС на БФГ. 

 
3. Подпомага дейността на УС на БФГ при организация на 

мероприятия свързани с гребния спорт. 
 
4. Подготвя и предлага на УС на БФГ нормативни документи от 

неговата компетентност за утвърждаване и представяне пред ОС на БФГ, а 
именно: 

- наредба за държавния спортен календар; 
- правилник за работа на треньорския съвет; 
- наредба за категоризация на спортните клубове; 
- правилник за картотекиране на състезателите по гребане; 
- др. 
 



5. Съдейства на УС на БФГ за спазване на Устава на БФГ, морала и 
престижа на гребния спорт; 

 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
1. Ежегодно ТС приема доклад за извършената дейност през 

изминалата година, изготвен от Председателя. 
 
2. В края на годината се провежда заключително заседание на което 

се приема организационен план за работа за следващата година. 
 
3. Решенията се публикуват в сайта на БФ Гребане. 
 
4.  Промени  на Правилника могат да се правят само от 50%+1 

присъстващите на заседанието членове на ТС. 
4.1. Правилникът подлежи на изменение и допълнение съответствие с 

настъпили изменения на Устава на БФГ или закони. 
 
5.  Всички непосочени в настоящия правилник въпроси по 

организацията на работата на ТС се решават от УС на БФГ.  
 
6.  ТС не може да взема решения противоречащи на закона, на 

Устава на БФГ или на правилниците и наредбите, приети от ОС на БФГ. 
 
7.  ТС се отчита пред УС на БФГ. 
 
Настоящия правилник за работа на треньорския съвет към БФ Гребане  

отменя всички предишни варианти на правилника.  
Приет на ТС на 27.02.2015 г. 
 
Правилникът е утвърден от Общото събрание на Българска федерация 

по гребане на 11.04.2015 г. 
 
Председател на УС на БФ Гребане: 
 
      Емил Матев 
 


